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Månadsbrev april 2022 

Hej alla medlemmar! 

Några dagar in i april och våren är här trots en del kyliga nätter och morgnar.  
Ett säkert vårtecken är när Allsvenskan i fotboll startar som dom gjort just denna 

helg. Fullsatta läktare för första gången på två år. 
Distriktet har haft sin årsstämma och föreningen Ullevi hade fem ombud på plats. 
Inledningen på stämman bestod av två föreläsningar. Den ena var Maria Edström 
från Age Cap/Göteborgs Universitet. Hon delgav oss forskning kring ”Bilden av 
seniorer i media”. Ni har säkert också reagerat när ni läst att ”äldre kvinna” ibland 
är 47 år och ibland 60. Liknande gäller män också, men tänk på det när ni läser 
tidningar ett tag framöver hur ålderismen breder ut sig.  
Kerstin Segesten, distriktsstyrelsen, berättade sedan om sin väg till att skriva en 
bok om sin mormors historia. 
Därefter var det sedvanliga årsstämmoförhandlingar. Det var insänt en motion från 
SPF Seniorerna Örgryte angående textning av lokala nyheter på SVT. SVT:s svar är 
att tekniken inte klarar detta fullt ut men sedan ett drygt år tillbaka textas lokala 
nyhetssändningar med automatisk tal-igenkänning, vilket inte alltid blir så tydligt. 
Vår förbundsordförande Eva Eriksson har också uppvaktat SVT:s VD Hanna Stjärne i 
samma fråga och man lovar att arbeta på det. 
  
Vad händer framöver? 

Jag vill påminna om att det finns platser kvar på bussresan till Öströö fårfarm i 
Halland den 26/4. Resan kostar 675 kr inkl. lunch och fika och startar utanför 
Posthotellet. 

Vill också påminna om Seniormässan som startar på tisdag 5/4 och pågår t.o.m 
torsdag 7/4. Väljer du att gå dit så har du möjlighet att lyssna på SPF Seniorernas 
förra förbundsordförande Christina Rogestam 7/4 kl 10.30. Hon pratar om ”De ljuva 
åren som senior”. Om du inte vill gå på mässan kan du via SPF Seniorernas 
Facebooksida följa två direktsända seminarier om vaccinationer och 
pneumokocksjukdomar både den 5/4 och 6/4 kl 10.30 i direktsändning. 

Vårt nästa månadsmöte 20/4 – ”en tidsresa i Göteborgs varvshistoria”.                
Kjell Ring berättar genom ett bildspel. Anmäl dig! 

Har du ändå efter detta inget att göra – varför inte prova bowling på tisdagar            
kl 11.00 på Star bowling, Odinsgatan 8. 

Ta hand om dig/er och varmt välkomna till månadsmötet! 
  
Lena Gustafsson, ordförande 
Mobil 0722 22 31 03 
e-post: lena.gustafsson@spfseniorerna.se 
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